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Vervoer 
Dit jaar gaan we op de fiets naar ons zomerkampterrein en dit zal ook ons voornaamste 
vervoermiddel zijn tijdens het zomerkamp. Zorg dus dat je fiets helemaal in orde is. Voor de 
heenweg neem je ook een lunchpakketje mee die je onderweg op de lunchpost op kan eten. 
Voor de rest van het kamp zorgt de leiding dat er genoeg te eten is. Zorg dat je je uniform 
aan hebt en gekleed bent op de weersvoorspelling. 

❏ Goede fiets 
❏ Water 
❏ Lunchpakket 
❏ Compleet uniform 
❏ Dagrugzakje 

 
Slapen 
Uiteraard hopen we dat het goed weer wordt. Maar ’s avonds kan het erg afkoelen. 
Onderstaande dingen zijn nodig voor een prettige nachtrust: 

❏  Slaapmatje 
❏  Slaapzak 
❏  (e.v.t. lakenzak voor extra warmte in je 
❏ slaapzak) 
❏  Kussentje 
❏  Pyjama 
❏  Zaklamp 
❏  (e.v.t. muggenspray/deet) 
❏  Natuurlijk je eigen knuffel! 
❏ e.v.t Leesboek en/of klein spelletje 

 
Hygiëne 
We hebben op het terrein geen beschikking over toilet of douche voorzieningen. Om lekker 
schoon te blijven moet je het volgende meenemen: 

❏  Handdoek x2 
❏  Washandjes 
❏  Tandenborstel 
❏  Tandpasta 
❏  Kam/borstel 
❏  Shampoo 
❏  Labello/vaseline 
❏  Zonnebrandcrème 
❏  Evt. medicijnen 
❏  Evt. brillenkoker of lenzendoosje/vloeistof 
❏  Evt. Babydoekjes 

 



 
 

  

  

 
 
 
Kleding 
Een scoutszomerkamp is intensief. Bezuinig daarom niet op (t-)shirts! Wanneer je elke dag 
druk bezig bent en veel zweet is het heerlijk om elke dag een schoon (t-)shirt aan te kunnen 
doen. Dit geldt natuurlijk ook voor ondergoed. 

❏  (t-)shirts (x 7) 
❏  Sokken (x7) 
❏  Ondergoed (x7) 
❏  Lange broek/afritsbroek (minimaal 1 dunne lange broek voor bij de hike) 
❏  Korte broeken 
❏  Warme trui 
❏  Regenjas + regenbroek 
❏  Zwemkleding 
❏  Sportschoenen 
❏  Sportkleding 
❏  Slippers/sandalen 
❏  Grote plastic zak voor vuile kleding 

 
Eten 
Tijdens het zomerkamp koken we zelf op houtvuur of gas. De staf zorgt ervoor dat jullie alles 
krijgen wat je nodig hebt. Zelf hoeven jullie maar één broodmaaltijd mee te nemen, voor 
zaterdag 6 juli. 

❏  Bord 
❏  Mok 
❏  Bestek 
❏  Theedoek (x2) 
❏  Zakmes (indien afgetekend) 
❏ Broodtrommel (handig voor lunchpakket op zaterdag, MUST voor de rest van de 

week!) 
 
Hike 
Tijdens het zomerkamp gaan we een tweedaagse hike lopen. Hiervoor heb je onderstaande 
spullen nodig. 

❏  Hoge wandelschoenen (ingelopen) - categorie B is aanbevolen 
❏  E.v.t. wandelsokken 
❏  Hoofddeksel (pet, hoedje of een buff) 
❏  Fijne hikerugzak, waar minimaal de volgende spullen in passen:  

❏ Slaapmatje 
❏ Slaapzak 
❏ Regenkleding 
❏ veldfles (minimaal 1 liter ) 
❏ volledige kledingset 
❏ lunchpakket 

 



 
 

  

  

 
 
  
 
Overig 

❏ Themakleding in Mario(kart) thema! 
❏ Zakgeld (€ 7,50) 
❏ Verzekeringspas met internationale (blauwe) achterkant (inleveren bij de leiding) 
❏ ID-kaart of paspoort (inleveren bij de leiding) 
❏ OV-Kaart met minimaal 4 euro tegoed 

 
Wat blijft er thuis? 
Elektronische apparatuur (mobiele telefoons, iPods en camera's) mogen mee, maar dit 
adviseren wij zeker niet. De ervaring leert dat dit soort apparatuur op scouting vaak stuk kan 
gaan of kwijt wordt geraakt. 
 


